
Samenwerkende Vakbonden

Werkgeversvereniging PBO

Principeakkoord CAO voor de PBO 1 april 2011 – 1 april 2012

CAO-partijen zijn verheugd te kunnen melden dat zij op 2 september 2011 het volgende 
principeakkoord hebben bereikt over de CAO voor de PBO per 1 april 2011.

Looptijd
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden ingaande op 1 april 
2011 en eindigende op 31 maart 2012.

Loonontwikkeling
De feitelijke salarissen en salarisschalen en de daaraan gekoppelde emolumenten worden 
met terugwerkende kracht per 1 april 2011 verhoogd met 1,7%.

Achtergrond 
Gelet op de onzekere periode die de PBO tegemoet gaat, willen alle partijen die betrokken 
zijn bij de CAO voor de PBO snel een CAO afsluiten om zo de nodige rust te creëren. De 
consequentie daarvan is, dat inhoudelijke onderwerpen in een volgende CAO-ronde aan de 
orde kunnen komen en er nu alleen een afspraak wordt gemaakt over alleen de looptijd en 
de loonontwikkeling. 

CAO-aanpassingen naar aanleiding van de overgang van PSB naar ABP
Tevens is er gesproken over het nog openstaande punt als gevolg van de overgang van PSB 
naar ABP over (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

- Afgesproken is om in artikel 61c van de CAO het tekstvoorstel op te nemen zoals dat door 
de pensioencommissie is vastgesteld. Dat tekstvoorstel houdt in dat voor de SER en 
Bedrijfschappen de ABP regeling van toepassing is op gedeeltelijk of niet duurzaam 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA.

- Er zal een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten.
Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering suppleert de ABP-regeling zodanig
dat er sprake is van een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de oude 
arbeidsongeschiktheidsregeling. Welke verzekeraar hiervoor wordt aangetrokken wordt 
nog onderzocht.

- De premie van deze aanvullende collectieve verzekering wordt gedeeld: de helft wordt 
door de betrokken werkgevers (SER en bedrijfschappen) betaald en de andere helft door de 
werknemers. 
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